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НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Отже, результати проведених досліджень дозволя-
ють зробити такі висновки.

ФК Мемостім показав свою ефективність у хворих 
на  ДЕ  II  ст., зумовлену МС, приймання якого протя-
гом 3-х  місяців на  фоні стандартного курсу терапії 
сприя ло істотному зменшенню основних суб’єктивних 
та об’єктивних проявів ДЕ. У більшої частини па цієн тів 
ступінь вираженості скарг зменшилась, а у чималої кіль-
кості хворих встановлено повну редукцію суб’єктивних 
проявів захворювання та  підвищення суб’єктивної 
оцінки хворими окремих параметрів якості свого життя.

Після проведеного курсу ФК Мемостім у  хворих 
на ДЕ II ст. відбувалась позитивна динаміка в нейроког-
нітивній сфері, а саме поліпшення мнестичних показ-
ників та характеристики довільної уваги, довільно-ре-
гуляторного забезпечення та підвищення ефективності 
психічної діяльності загалом.

Встановлено позитивний вплив фітокомплексу 
на  пси хо емоційний стан хворих за  шкалами депресії 
Бека та тривоги Спілбергера. Спостерігалось зменшен-
ня емоційно-афективних порушень у  вигляді стабілі-
зації фону настрою, зниження тривожно-депресивних 
розладів.

Тримісячний курс ФК Мемостім зумовив нормалі-
зуючий ефект у обстежених хворих, а саме: збільшення 
концентрації NGF-β у сироватці крові на 67 %, що вказує 
на відновлення нейропластичності.

Аналіз отриманих даних дозволяє вважати, що ФК 
Мемостім є патогенетично обґрунтованою складовою 
комплексної терапії хворих на  ДЕ з  МС та  може бути 
рекомендований до застосування у загальній клінічній 
практиці.
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